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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΝΑΡΑΚΗ

Δ εν είναι εύκολο να µιλήσει κανείς για το 
έργο και την προσωπικότητα ενός επιστή-
µονα και ανθρώπου σαν τον Γιώργο Κα-
ναράκη. Βέβαια, µιλάει γι’αυτόν από µόνο 

του, το µεγάλο και εξαιρετικό επιστηµονικό και 
συγγραφικό του έργο, το οποίο θα επιχειρήσω να 
παρουσιάσω, περισσότερο για να δώσω το έναυ-
σµα και σε όσους δεν το γνωρίζουν, να το ανα-
ζητήσουν και να το µελετήσουν. Για όσους από 
εµάς ασχολούµαστε µε τη µελέτη της λογοτεχνίας, 
της γλώσσας και της κοινωνικής και πολιτιστικής 
ιστοριάς των Ελλήνων – και των Κυπρίων – της 
Ωκεανίας, της Αυστραλίας δηλαδή και της Νέας 
Ζηλανδίας, τα βιβλία και τα λοιπά δηµοσιεύµατα 
του κ. Καναράκη αποτελούν θεµελιακά έργα ανα-
φοράς και καθοδήγησης.
Επί 43 συναπτά χρόνια ο Γιώργος Καναράκης 
προσφέρει το σηµαντικό διδακτικό, ερευνητικό 
και κοινωνικό-πολιτιστικό του έργο στην Αυστρα-
λία, που τον πήρε κοντά της το 1976, µε συνέπεια 
και δηµιουργικότητα, προς όφελος όλων µας: της 
Αυστραλίας, της Ελλάδας και του κόσµου όλου.... 
Η πρώτη µεγάλη αγάπη του κ. Καναράκη ήταν η 
γλωσσολογία, και νοµίζω ότι της παραµένει πι-
στός έως τώρα. Στην πορεία, όµως, της ζωής του, 
απέκτησε και άλλες αγάπες, που όλες τις ανέδειξε 
και τις τίµησε επάξια.... Έχει λάβει πάµπολλες τι-
µές από πολλούς σηµαντικούς φορείς στην Αυ-
στραλία, την Ελλάδα και διεθνώς στη διάρκεια 
της ζωής του. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά το ότι 
το 1994 εξελέγη αντεπιστέλλον µέλος της ∆ιε-
θνούς Ακαδηµίας της Ρώµης προς ∆ιάδοση του 
Πολιτισµού, το 1999 έγινε Επίτιµος ∆ιδάκτορας 
Γραµµάτων (Honorary Doctor of Letters) από το 
Πανεπιστήµιό του, το Charles Sturt, του οποίου 
είναι σήµερα Οµότιµος Καθηγητής, το 2002 του 
απονεµήθηκε από την Αυστραλιανή Πολιτεία το 
Medal of the Order of Australia (OAM), και το 
2004 τιµήθηκε από την Ολυµπιάδα Γραµµάτων 
στην Αθήνα, µεταξύ άλλων βραβείων και διακρί-
σεων.
Ο Γιώργος Καναράκης είναι ένας κατ’εξοχήν 
επιστήµονας τη ελληνικής διασποράς, που µε το 
έργο του έχει αναδείξει την αξία των Ελλήνων 
αποδήµων και γενικότερα, του ελληνισµού της 
διασποράς ανά τον κόσµο, και ιδιαίτερα στη δεύ-
τερη και αγαπηµένη πατρίδα του, την Αυστραλία. 

Με το πλούσιο και παραγωγικό του έργο, ιδιαί-
τερα το συγγραφικό, έχει συµβάλει όσο λίγοι στη 
δηιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας πολιτιστι-
κής µεταξύ των δύο λαών, της Ελλάδας και της 
Αυστραλίας – αλλά και της Κύπρου και της Νέας 
Ζηλανδίας. Μέσω των βιβλίων του διαµεσολα-
βεί, διερµηνεύει, «γνωρίζει» και «συστήνει» τον 
ένα λαό και πολιτισµό, στον άλλο ή στους άλλους. 
Το έργο του, λοιπόν, είναι πάνω απ’όλα, διαπο-
λιτισµικό, αφού σε όλα του τα έργα αναδεικνύει, 
άµεσα ή έµµεσα, τις γλωσσικές και πολιτισµικές, 
γενικότερα, ανταλλαγές που υπάρχουν ανάµεσα 
σε λαούς και εντός αυτών. Τα βιβλία του είναι 
έργα µεγαλόπνοα, σηµαντικά, που απαίτησαν µα-
κρόχρονες, εις βάθος και πλάτος έρευνες, αλλά 
και σοβαρά, τεκµηριωµένα και επιστηµονικά, 
ενώ συγχρόνως είναι γραµµένα µε εύληπτο και 
κοµψό τρόπο, µε σαφήνεια και γλαφυρότητα, που 
τα καθιστά ευχάριστο και κατανοητό ανάγνωσµα 
όχι µόνο στο επιστηµονικό, αλλά και στο ευρύ 
κοινό. Μέσω των βιβλίων του, που είναι βιβλία 
αναφοράς, δηµιούργησε επιστηµονικές υποδο-
µές σε τοµείς όπως η µελέτη της γλώσσας, της 
λογοτεχνίας, του τύπου, της κοινωνικής ιστορίας 
και των πολιτισµικών σχέσεων και ανταλλαγών 
των Ελλήνων και των Κυπρίων της Αυστραλίας 
και της Νέας Ζηλανδίας. Πρόκειται για βιβλία 
χρήσιµα για το διεθνές ακαδηµαϊκό κοινό, και 
εθνικής σηµασίας τόσο για την Ελλάδα – και την 
Κύπρο – όσο και για την Αυστραλία – και τη Νέα 
Ζηλανδία.
Όσοι από εµάς έχουµε ζήσει ή ζούµε στη δια-
σπορά, κατανοούµε και συγκινούµαστε από την 
προσπάθεια του Γιώργου Καναράκη να µεταδώ-
σει ένα σηµαντικό µήνυµα στον επιστηµονικό και 
στον πολιτικό κόσµο, αλλά και στην κοινωνία, 
γενικότερα: ότι δηλαδή, οι εθνοτικές διασπορές 
συµπληρώνουν και διερύνουν τους πολιτισµούς 
και τις κοινωνίες στις οποίες ζουν και δραστηρι-
οποιούνται. Η ελληνική διασπορά της Αυστρα-
λίας, για παράδειγµα, έχει εµπλουτίσει τόσο την 
ελληνική κοινωνία και ταυτότητα, όσο και την 
αυστραλιανή.... Ενδεικτικά αναφέρω µεταφράζο-
ντας από τα αγγλικά, µια φράση του κριτικού στην 
εφηµερίδα The Age Saturday Extra της Μελβούρ-
νης Alex Sheppard, µε αφορµή τη δηµοσίευση 
του βιβλίου του Γιώργου Καναράκη, Η λογοτεχνι-

κή παρουσία των Ελλήνων στην Αυστραλία, το 1985: 
«Αυτό το βιβλίο αποδεικνύει πόσο µεγάλη είναι 
η συµβολή των Αυστραλών Ελλήνων στον πολι-
τισµό της θετής τους πατρίδας και πόσο φτωχό-
τεροι θα ήµασταν χωρίς αυτήν. Σε κάθε Πολιτεία 
[της Αυστραλίας] υπάρχουν Έλληνες ποιητές, 
συγγραφείς διηγηµάτων και θεατρικών έργων...  
και µόνο όταν συγκεντρώνονται όλοι µαζί σε ένα 
τόµο, µπορούµε να εκτιµήσουµε το µέγεθος της 
συµβολής τους...», έγραψε ο Sheppard, αποτιµώ-
ντας συγχρόνως τη συµβολή του κ. Καναράκη, 
που έφερε εις πέρας αυτό το µεγάλης σηµασίας 
εγχείρηµα.
Παρατηρώντας την πορεία της έρευνάς του όπως 
φαίνεται από τις δηµοσιεύσεις του, βλέπουµε 
ότι ο Γιώργος Καναράκης κινείται ανάµεσα στα 
γλωσσικά/γλωσσολογικά και τα πολιτισµικά/
διαπολιτισµικά/πολιτισµολογικά του ενδιαφέρο-
ντα. Το πρώτο του, θεµελιώδους σηµασίας, έργο 
που προαναφέρθηκε, Η λογοτεχνική παρουσία των 
Ελλήνων στην Αυστραλία (του 1985), απαίτησε 
οκτώ χρόνια επίπονης έρευνας, κατά την οποία 
διέτρεξε την Αυστραλία αναζητώντας σε διάφορα 
αρχεία, δηµόσια και ιδιωτικά, δυσεύρετο υλικό 
για τους 82 Έλληνες συγγραφείς που παρουσιάζει 
στο βιβλίο του.... Εννέα χρόνια µετά την άφιξή 
του στην Αυστραλία, λοιπόν, ο Γιώργος Καναρά-
κης παρέδωσε στο αναγνωστικό κοινό ένα µεστό 
βιβλίο 687 σελίδων που, όπως ο ίδιος αναφέρει 
στον Πρόλογό του, αποτελεί «µια πλατειά και πε-
ριεκτική ανθολογία της λογοτεχνικής δραστηριό-
τητας των Ελλήνων της Αυστραλίας αλλά και µια 
λεπτοµερή γραµµατολογία µέσα σ’ένα ιστορικό 
και κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο» (σελ. ζ)....
Πράγµατι, τα βιβλία και γενικότερα τα δηµοσι-
ευµένα κείµενα του Γιώργου Καναράκη προσέ-
χουν και αναδεικνύουν τα κοινωνικά και ιστο-
ρικά συµφραζόµενα των θεµάτων που αναλύοθν 
ή των προσώπων που παρουσιάζουν, τα οποία 
αποτελούν το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο 
ύπαρξης και δράσης της ελληνικής διασποράς. 
Με τα λόγια του καθηγητή Daniel Walden στο 
περιόδικό Antipodes: North American Journal of 
Australian Literature των ΗΠΑ (Άνοιξη 1990, 
σελ. 70), στην παρουσίαση του βραβευµένου από 
την Επιτροπή ∆ιακοσιετηρίδας της Αυστραλίας 
(στην Κάµπερρα το 1987) βιβλίου του Γιώργου 

Απόσπασµα από την οµιλία της Επίκουρης Καθηγήτριας της λαογραφίας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών κας Βασιλικής Χρυσανθοπούλου, 10 Μαϊου 2019




